"Ko pleksi risi āju i siltu

Projekts
ī efekta gāzu e isiju sa azi āša ai Ludzas ovada pašvaldī as ad i istratīvajā u so iālās
aprūpes e tra „Ludza” ēkās”

Pabeigti pašvaldības ēku siltināšanas darbi
Silti āša as dar i Ludzas ovada pašvaldī as ad i istratīvajā ēkā u so iālās aprūpes e trā
„Ludza” projekta „Ko pleksi risi āju i siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša ai Ludzas novada
pašvaldī as ad i istratīvajā u so iālās aprūpes e tra „Ludza” ēkās” (Nr. KPFI-7/2) ietvaros ir pabeigti.
Jau i for ējā , ka 1. aijā tika uzsākti ko pleksi risi āju i siltu ī efekta gāzu e isiju sa azi āša ai
Ludzas ovada divās pašvaldī as ēkās. Tika o ai īti logi, durvis, radiatori, gais ekļi, silti ātas ārsie as,
ju ts, ē iņi u okols, ir veikta virk e pasāku u, lai ovērstu siltu e erģijas zudu us u palieli ātu
ēku e ergoefektivitāti. Lai projekts tiktu pil ī ā īste ots, o jektos epie ieša s veikt ter ogrāfiju, tas
palīdzēs pār audīt ēkas re ovā ijas kvalitāti.
Ter ogrāfija ir i frasarka ā staroju a vizualizā ija, t. i., elektro ag ētiskā spektra i frasarka ajā
zo ā tiek oteikts staroju s, ko pārvērš attēlos. Visi o jekti izdala i frasarka o staroju u atkarī ā o
te peratūras - pieaugot o jekta te peratūrai, pieaug tā i frasarka ais staroju s. Ter ogrāfijas
veikša ai tiek iz a tota ter oka era, kas vizualizē i frasarka o staroju u. Siltākie o jekti attēlos
iz eļas uz aukstāko o jektu fona.
Pē apkures sezo as uzsākša as šajās silti ātajās ēkās tiks veikta ēku e ergosertifikā ija u
izs iegts ēkas e ergosertifikāts, kur tiek orādīta ēkas e ergoefektivitāte. Izvērtēt silti āša as rezultātus
varēs tikai tad, kad oslēgsies apkures sezo a. Bet jau tagad var droši teikt, ka ēku teh iskais stāvoklis
tika uzla ots, kā arī ludzā ieši var ovērtēt ēku vizuālo izskatu.
Pieaugot e ergoresursu e ā , lielākas kļūs e as par apkures u elektrī as piegādi. Tāpē aizvie
vairāk tiek do āts par ēku e ergoefektivitāti. Arī daudzdzīvokļu āju īpaš ieki tiek ai i āti silti āt savus
ājokļus, iz a tojot Eiropas Savie ī as fi a sēju u.
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